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Новини валютного
ринку України

Обмеження на валютні
операції

Зважаючи на економічні проблеми, пов'язані з проведенням
антитерористичної операції на території України, а також з метою
врегулювання ситуації на валютному ринку Національний банк України
прийняв ряд постанов, що передбачають введення обмежень на
операції з іноземною валютою та запровадження додаткових
антикризових заходів у сфері здійснення деяких валютних операцій.

З 2 вересня 2014 року Постановою правління Національного банку
України від 29 серпня 2014 року № 540 було введено ряд мір для
стабілізації гривні. НБУ заборонив резидентам погашати кредити, позики
в іноземній валюті за договорами з нерезидентами раніше строку,
передбаченого договорами; банкам здійснювати операції з купівліпродажу іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку
без поставки валюти.
Було введено обмеження щодо операції з продажу готівкової іноземної
валюти одній особі в один операційний (робочий) день певною сумою, а
також обмежені перекази фізичними особами за межі України іноземної
валюти за поточними валютними неторговельними операціями.
Також банки були зобов'язані обмежити видачу готівкових грошових
коштів у національній валюті через касу та банкомати в межах до 150 тис.
гривень на добу на одного клієнта. Винятки: виплата зарплати, витрат,
пенсій, стипендій, інших соціальних і прирівняних до них виплат.
Постанова діє до 2 грудня 2014 року включно.

Валютне
регулювання

23 вересня 2014 року Правлінням Національного банку України було
прийнято Постанову 591, згідно якої передбачено зменшення розміру
обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті зі 100% до 75% та
скасовано обмеження щодо обов’язкової конвертації в гривні переказів ізза кордону на користь фізичних осіб.
Разом з тим, ураховуючи посилення напруги на готівковому сегменті
валютного ринку, постановою передбачено зменшення максимальної
суми продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний
(робочий) день до суми, що не перевищує в еквіваленті 3 000 гривень
(що приблизно відповідає 230 доларам США). Дане обмеження не
поширюється лише на випадки купівлі валюти для погашення кредитів.
Крім того, Постанова 591 передбачає запровадження додаткових
антикризових заходів у сфері здійснення деяких валютних операцій
(імпорту без ввезення товару на територію України, перерахування
резидентами за межі України коштів в іноземній валюті з метою викупу в
нерезидентів корпоративних прав, придбання послуг, здійснення
операцій на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України
тощо). Ці заходи забороняють резидентам придбавати іноземну валюту з
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метою сплати контрагентам-нерезидентам за вищезазначеними
операціями та мають виключно запобіжний і тимчасовий характер.
Очікується, що вони будуть скасовані одразу після мінімізації відповідних
негативних факторів на валютному ринку.
Проте вже зараз, українські компанії, які отримують послуги від
нерезидентів або бажають заплатити заборгованість за валютним
кредитом нерезиденту або дивіденди в іноземній валюті своєму
власнику-нерезиденту зіткнулися з проблемою, що вони не можуть
придбати іноземну валюту на таку операцію.
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Відмова від відповідальності
Звертаємо Вашу увагу на те, що стаття підготовлена для
загального ознайомлення з даним питанням та не є індивідуальною
консультацією спеціаліста. Крім того, оскільки законодавство
постійно змінюється, деяка інформація також може змінитися вже
після того, як стаття була опублікована, і Ассасе не несе ніякої
відповідальності за потенційні ризики та збитки, спричинені шляхом
вживання заходів на основі інформації викладеної вище.
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